
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa modułu Praktyka 
Kod 

modułu 
 

Rok  III,  
Rok  IV 

Wymiar 17 tygodni 

Punkty 
ECTS Semestr  V 

Semestr  VI,  VII 
Termin 

Podział praktyki na  3 części:  
V semestr:  1 VII - 31 X (7 tygodni );  

VI semestr:  1 VII - 30 IX  (7 tygodni);    
VII semestr:  1 X - 31 X (3 tygodnie) 

Studia   stacjonarne 
24 

(10,10,4) 

Opiekun praktyki dr inż. Anna Gawrońska 

 

Nazwa modułu Praktyka 
Kod 

modułu 
 

Rok  III,  
Rok  IV 

Wymiar 13 tygodni 

Punkty 
ECTS Semestr  V 

Semestr  VI,  VII 
Termin 

Podział praktyki na  3 części: 
V semestr:  5  tygodni ;  
VI semestr:  5 tygodni;    

VII semestr:   3 tygodnie 

Studia niestacjonarne 
24 

(10,10,4) 

Opiekun praktyki dr inż. Anna Gawrońska 

Cel praktyki 

Rozwijanie oraz konfrontacja nabytej w trakcie studiów wiedzy z rzeczywistością zawodową.  
Bezpośrednie pozyskiwanie doświadczeń i praktycznej wiedzy.  
Rozwijanie aktywności i przedsiębiorczości studentów. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Rozumienie zagadnień z zakresu podstaw technologii żywności, żywienia zbiorowego oraz znajomość 
podstawowych metod utrwalania i przetwarzania żywności.  

Umiejętność rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu technologii żywności oraz umiejętność doboru  

podstawowych technik przetwarzania i utrwalania żywności. 

Umiejętność doboru metod i narzędzi pomiarowych w zakresie podstawowych badań w zakresie oceny żywności  

Efekty kształcenia 

 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

W01 

definiuje pojęcia: wymogi sanitarne i ochrony 
środowiska, proces technologiczny, księgowość, 
bhp, akty prawne związane z funkcjonowaniem  
przedsiębiorstwa 

Ocena raportu 
z  przebiegu praktyki 

 

K_W02, 
K_W05,K_W10, 
K_W19,K_W21 

W02 
opisuje proces produkcji, analizę kosztów oraz 
zasady prowadzonej księgowości 

K_W01, 
K_W02,K_W03, 



K_W04 

W03 
opisuje zasady współpracy z urzędem skarbowym , 
UKS, organami samorządu i sporządzaną 
sprawozdawczością finansową 

K_W02, 
K_W03,K_W04 

W04 
opisuje podstawowe zasady z zakresu 
zatrudnienia, prowadzenia spraw kadrowych oraz 
wynikające z kodeksu pracy 

K_W02, K_W03 

W05 
opisuje procesy związane z analizą chemiczną 
żywności oraz z jakością produktu w wybranym 
procesie technologicznym 

K_W05 K_W10, 
K_W12 

Umiejętności 

U01 
wykonuje podstawowe czynności z zakresu 
zarządzania przedsiębiorstwem 

Ocena raportu 
z  przebiegu praktyki 

K_U06,K_U11, 
K_U12, K_U17, 

K_U21 

U02 

wykonuje podstawowe czynności z zakresu 
prowadzenia produkcji zgodnie ze stosowną 
technologią przetwórstwa żywności lub procesem 
produkcji i serwowania posiłków 

K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 

K_U05, 
K_U06,K_U13, 

K_U17, 
K_U21,K_U24 

U03 
wykonuje podstawowe czynności z zakresu 
realizacji zaopatrzenia materiałowego oraz 
dystrybucji gotowych wyrobów 

K_U04,K_U06, 
K_U12,K_U24 

U04 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 

podstawie doświadczenia nabytego w 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 
K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
odpowiedzialnie podchodzi do powierzonych mu 
zadań 

Ocena raportu 
z  przebiegu praktyki 

K_K02 

K02 umie pracować samodzielnie i w grupie K_K08 

K03 
wykorzystuje dotychczasową wiedzę i aktywnie 
rozwiązuje problemy 

K_K07 

K04 
wykazuje odpowiedzialność za higienę i 
bezpieczeństwo pracy oraz produkcji 

K_K03 

K05 
jest świadomy wpływu przemysłu żywnościowego 
na środowisko naturalne   

K_K01 

K06 
jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych 
umiejętności i wiedzy 

K_K10 

Program praktyki 

Zakres przedmiotowy praktyki wymaga zapewnienia studentowi możliwości uczestniczenia w poszczególnych pracach 
realizowanych przez zakład pracy a także zapoznanie z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i 
higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. 
Praktyka powinna umożliwiać: 
1. Zapoznanie się studenta ze strukturą organizacyjną i podstawowymi dokumentami (aktami prawnymi) regulującymi 

zasady funkcjonowania zakładu pracy. 
2. Przyswojenie podstawowych zasad z zakresu zatrudnienia, prowadzenia spraw kadrowych wynikających z kodeksu 

pracy. 
3. Zapoznanie się z prowadzoną dokumentacją planistyczną i finansowo – księgową z zakresu: 

 planu finansowo – ekonomicznego zakładu pracy, 

 zasad prowadzonej księgowości, 

 analizy kosztów oraz analizy sprzedaży, 

 zasad współpracy z urzędem skarbowym, UKS, organami samorządu i sporządzaną sprawozdawczością 
finansową. 

4. Zapoznanie się z procesem technologicznym oraz przygotowaniem produktu do obrotu, a w szczególności: 

 z wymogami sanitarnymi produkcji i ochrony środowiska, 

 z technologią produkcji, 



 z analizą chemiczną żywności, z jakością produktu, 

 z zaopatrzeniem w surowiec oraz w środki do produkcji, 

 z zasadami przygotowania produkcji (np. : opakowania) i jej sprzedaży, 

 z zasadami marketingu. 
5. Zaleca się: 
- uczestnictwo studentów w pracach w zakresie poszczególnych etapów procesu produkcji żywności czy też procesów 
zachodzących w ramach prac w zakładach zbiorowego żywienia (także z zasadami działania poszczególnych urządzeń 
zainstalowanych w  zakładzie pracy),  
- zapoznanie się studentów z możliwością realizacji pracy dyplomowej związanej z działalnością firmy w oparciu o 
analizę danych i potrzeb zgłaszanych przez firmę.  
6. Jeżeli student realizuje jedną część praktyki (7 tygodni w przypadku studiów stacjonarnych, 5 tygodni w przypadku 
studiów niestacjonarnych) w zakładzie zbiorowego żywienia bądź w jednostce badawczej ds. oceny jakości żywności 
jest zobowiązany do odbycia pozostałych 2 części praktyki w zakładach przetwórstwa spożywczego. 

Zaliczenie praktyki 

 Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie złożonej przez studenta Karty praktyki zawodowej. Wzór Karty praktyki 
zawodowej określa załącznik nr 4 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych. 

 Student w Karcie praktyki zawodowej dokonuje opisu przebiegu praktyki i zakresu wykonywanych podczas jej trwania 
obowiązków. 

 Student ma obowiązek na bieżąco wypełniać Kartę praktyki a wpis powinien być potwierdzony na koniec każdego 
tygodnia przez organizatora praktyki. 

 Organizator praktyki w Karcie praktyki zawodowej dokonuje opisowej oceny pracy studenta. 

 Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk sprawujący nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad 
studentem odbywającym praktykę. Zaliczenie dokonywane jest w formie wpisu w indeksie i na karcie zaliczeniowej – 
„zal.” 

 Student powinien złożyć w Dziekanacie (stanowisko ds. praktyk) prawidłowo wypełnioną Kartę praktyki zawodowej w 
terminie dwóch tygodni od zakończenia praktyki.  

 Zaliczenie praktyki jest jednym z warunków zaliczenia semestru studiów. 
 

 

 

Podpis opiekuna praktyk        Podpis Dyrektora 

 

 


